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Zemlja u geografskom srcu Europske unije
preuzima predsjedanje Vijećem EU-a
I dok Hrvatska iščekuje svoje prvo predsjedanje Vijećem Europske unije, koje će nastupiti od
1. siječnja 2020., neke zemlje već su se više puta našle u toj ulozi. Jedna od njih je i Austrija,
koja od 1. srpnja 2018. po treći put preuzima vodeću poziciju u Vijeću EU-a, koje je
osnovano davne 1958. radi poboljšanja zakonodavstva. Tako će Austrija na šest mjeseci
preuzeti zadaću predsjedanja sastancima u Vijeću EU-a i predstavljanja Vijeća EU-a u
drugim institucijama EU-a.
Budući da su Hrvatska i Austrija tijekom povijesti imale čvrste veze, odlučili smo u idućih
nekoliko poglavlja predstaviti vam novo-staru zemlju predsjedateljicu EU-a.
''Osobna iskaznica''
Austrija, kojoj je službeni naziv Österreich, što u prijevodu znači istočno granično područje,
geografski je smještena u srcu Europe, što pokazuje činjenica da graniči s čak osam država:
Njemačkom, Češkom, Lihtenštajnom, Švicarskom, Italijom, Slovenijom, Mađarskom i
Slovačkom. Proteže se na 82,4 tisuće km²1, a prema procjeni stanovništva početkom 2017.
brojila je 8,8 milijuna stanovnika2 i time čini 1,7%3 ukupnog stanovništva EU-a. Prema
podacima iz 2016. o gustoći naseljenosti, na jednome četvornom kilometru u Austriji je
živjelo 105,9 stanovnika4. Službeni jezik jest njemački te je ujedno najistočnija država koja
pripada njemačkome govornom području. Zanimljivo je da Austrija ima jednu od najstarijih
nacionalnih zastava na svijetu, a od 1999. kao službenu valutu koristi euro.
Za kraj nužno je dotaknuti se i životnog standarda. Jedan od pokazatelja zasigurno je bruto
domaći proizvod (BDP), koji je u 2017. po stanovniku u Austriji iznosio 42 tisuće eura. Radi
usporedbe, u Hrvatskoj je u istoj godini BDP iznosio 11,7 tisuća eura5.
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Druga zemlja u Europskoj uniji u koju Hrvati najviše iseljavaju
Čvrste veze Hrvatske s Austrijom traju već dugi niz godina. Djelomično je to zbog naše
isprepletene povijesti, ali i kultura. Još od razdoblja kad smo pripadali istoj državi, stanovnici
Hrvatske često su iseljavali u Austriju. Trend je nastavljen i u novije doba. Naime, među
članicama Europske unije Austrija je, odmah nakon Njemačke, država u koju iseljava najviše
stanovnika Hrvatske. Tijekom 2016. u Austriju je odselilo više od 2 tisuće hrvatskih
državljana, što ujedno čini 7,6% ukupnog broja odseljenih hrvatskih državljana u neku od
država članica EU-a. Međutim, iako znatno manje, bilježi se i doseljavanje austrijskih
državljana u Hrvatsku. Tako su se u 2016. u Hrvatsku doselila 124 austrijska državljana.
Zanimljiva je činjenica da se, prema posljednjem Popisu stanovništva Hrvatske iz 2011.,
297 osoba izjasnilo kao Austrijanci, a 380 osoba navelo je austrijsko državljanstvo.
Austrijanci – naši vjerni gosti
Iako podaci iz Popisa 2011. pokazuju da se relativno mali broj stanovnika Hrvatske
izjašnjava Austrijancima, postoje razdoblja kad je prisutnost austrijskih državljana u Hrvatskoj
puno veća. Pritom mislimo na dolazak turista iz Austrije, koji su se tijekom godina pokazali
kao naši vjerni gosti, čiji je broj u porastu. Naime, u 2017. zabilježili su 1,3 milijuna dolazaka,
što je više za 8,2% nego prethodne godine. Također, u 2017., u usporedbi s 2016.,
zabilježen je i porast broja noćenja za 7,5%, što ukupno dovodi do broja od gotovo 7 milijuna
turista iz Austrije koji su tijekom 2017. noćili u Hrvatskoj. Prosječan broj noćenja po dolasku
turista iz Austrije u 2017. bio je 5,3.
Za svoj odmor u Hrvatskoj Austrijanci najradije odabiru odredišta u Istarskoj i
Primorsko-goranskoj županiji. Istarska županija je u 2017. bila najpopularnija među
austrijskim turistima. Naime, 48% svih ostvarenih noćenja austrijskih turista u Hrvatskoj bilo
je upravo u Istri (3,3 milijuna noćenja) te je ukupno zabilježen porast dolazaka turista iz
Austrije za 600 tisuća. Istodobno su u Primorsko-goranskoj županiji turisti iz Austrije ostvarili
332 tisuće dolazaka i 1,7 milijuna noćenja, što je 24% ukupno ostvarenih noćenja turista iz
Austrije. Pritom najveći udio Austrijanaca na odmoru u Hrvatskoj (41% ukupno ostvarenih
noćenja) odabire noćenje u hotelima i sličnom smještaju (2,9 milijuna noćenja).
Kao i kod migracija, i u turizmu se može zamijetiti obostrano kretanje stanovništva.
Stanovnici Hrvatske vrlo rado putuju u Austriju te je ona u 2017. bila prvi odabir domaćeg
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stanovništva za jednodnevna putovanja u strane zemlje u organizaciji hrvatskih putničkih
agencija i drugi odabir za višednevna putovanja.
Istaknimo i to da je u 2017. zabilježen broj od 353 tisuće putnika između hrvatskih i
austrijskih zračnih luka.
Raste i robna razmjena
Osim kretanja stanovništva, bilo trajno ili turistički, Hrvatsku i Austriju itekako vežu i
gospodarske veze, ponajprije robna razmjena. U 2017. u odnosu na 2016. izvoz iz Hrvatske
u Austriju bio je veći za 10,2%, dok je uvoz za isto razdoblje također zabilježio porast, i to za
4,4%. Ako promatramo vrijednost u kunama, izvoz Hrvatske u Austriju u 2017. iznosio je
6,6 milijardi kuna, dok je ukupna vrijednost uvoza iz Austrije u Hrvatsku iznosila 12,4 milijardi
kuna.
Na kraju ovoga kratkoga statističkog presjeka hrvatsko-austrijskih odnosa, potrebno je
naglasiti kako to nisu jedina područja u kojima te dvije zemlje surađuju. Nekadašnji utjecaj na
razvoj obrazovanja, međunarodno priznanje 1992. i uspostave diplomatskih odnosa te
aktualna gospodarska i kulturno-znanstvena suradnja samo su jedan od pokazatelja da je
nova zemlja predsjedateljica Vijećem EU-a Hrvatskoj itekako važan partner.
Sretno, Austrija!

